A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: Published::$cache
Filename: libraries/Lib_space.php
Line Number: 22
Backtrace:
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/libraries/Lib_space.php
Line: 22
Function: _error_handler
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/controllers/Published.php
Line: 17
Function: library
File: /var/www/MAM/devel/www/index.php
Line: 251
Function: require_once
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Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca jak co roku obchodziliśmy
pierwszy dzień wiosny. Uczniowie
z klas 4-6 mieli dwie godziny na
przygotowanie się do wiosennego turnieju.
Należało przygotować marzannę,
wiosenny wianek, pomalować twarz na
wiosenne zwierzę oraz przygotować

Kiermasz Wielkanocny
6 kwietnia w naszej szkole odbyło się
“Wielkanocne Spotkanie z
Tradycją”.Wspólne spotkanie uczniów i ich

opaski
dla każdego
ucznia zkolorze.
klasy.
W wylosowanym
wcześniej
Po zaprezentowaniu wykonanych prac
zostały przeprowadzone konkurencje
sportowe. Jury oceniło prace i po
podliczeniu zebranych punktów zostały
ogłoszone wyniki:
I miejsce klasa 5b, 6a, 6b
II miejsce klasa 5a
III miejsce klasa 4a
Po ogłoszeniu wyników klasa 5a, 6a, 6b
grały wspólnie w państwa miasta. A
wyniki tego starcia były następujące:
I miejsce klasa 6b
II miejsce klasa 6a
III miejsce klasa 5a

Wszyscy bawili się doskonale wiosna została godnie powitania
Jakub Rekowski

Kim jest Ed Sheeran?
Ed Sheeran dokładnie nazywa się Edward
Christopher Sheeran i ma korzenie
angielsko-irlandzkie. Ma 26 lat i jest
piosenkarzem, autorem tekstów, a także
producentem muzycznym.
Sheeran już jako mały chłopiec pisał swoje
pierwsze teksty piosenek oraz nauczył się
grać na gitarze. Jego znakiem
rozpoznawczym jest burza rudych włosów na
głowie i uderzające podobieństwo do aktora
odgrywającego rolę Rona w Harrym
Potterze.
W tym roku ma ukazać się jego nowy album

rodzin, nauczycieli oraz znamienitych Gości
było okazją do miłego spędzenia
popołudnia.
W tym roku konwencja została nieco
zmieniona. Wszystkie klasy pracowały na
jeden cel, którym było zakupienie
monitoringu wewnętrznego. Podczas
kiermaszu można było zakupić ozdoby
wykonane przez uczniów wszystkich klas.
Odbywały się również występy
artystyczne, spektakl pt. “Wielkanoc tuż,
tuż..”, koncert muzyki klasycznej oraz
pokaz tańców ludowych w wykonaniu
uczniów naszej szkoły oraz Sowiogórskiej
Akademii Muzycznej. W międzyczasie

można było degustować pyszne
wypiekami naszych mam i babć. Nasze
doskonale wprowadził wszystkich w
nastrój Wielkiej Nocy.

Jakub Rekowski

zyskała
pt.
"÷". Ostatnio
jego piosenka
ogromną
"Shape
popularność
of you", którą
opublikował w styczniu tego roku. Ma ona już
ponad 330 milionów wyświetleń, a ta liczba
ciągle rośnie. Na swoim koncie ma już
mnóstwo nagród, a jego piosenki były
jednymi z najwyżej notowanych hitów.
Natalia Waligóra

GramPaula
Paula Perczyńska jest twórcznią kanału
modowego GlamPaula i kanału z grami
GramPaula. Obecnie posiada 478 tys.
subskrypcji.
Historia Pauli i jej kanałów zaczęła się od
tego, że była blogerką modową i dlatego też
często bywała na imprezach. W trakcie
jednej z nich ktoś zrobił z nią wywiad, który
później był na ekranach telewizji. Paula,
gdy go zobaczyła zdała sobie sprawę z
tego, że to nie było coś specjalnie fajnego i
że źle wygląda przed kamerą. Wtedy
zaczęła nagrywać, co było wielkim
przełomem w jej życiu.

Daria Stępień, Amelia Sabadch

DZIEŃ KOBIET
8 marca w naszej szkole odbyły się
klasowe Dni Kobiet dla których
przygotowali
chłopcy. Nie obyło się
programy
upominków
oraz
kwiatów. Każda
bez
kobieta
otrzymała
mały podarek.
młoda
Nie zapomnijmy o tym że pierwszy
Międzynarodowy Dzień Kobiet
był
28 lutego 1909 ustanowiony po
obchodzony
zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.
Co poprzedzało fakt o tym że całe
ma
upamiętnieniać strajk przemysłu
święto
odzieżowego przeciwko złym warunkom
pracy i śmierć 126 zamkniętych tam
właściciela
fabryki kobietach.
przez
Amelia Sabadach

Składniki:
SERNIK Z ROSĄ
Masa
1,3 kg sera
0,5 szkl oleju
2 budynie
1 szkl cukru
4 żółtka
2,5 szkl mleka
Ciasto
70 g margaryny
250g mąki
1 jajko
łyżeczka proszku do pieczenia

BISZKOPTOWE LIZAKI
Składniki:
300g biszkoptów
100g mascarpone
100g nutelli
200g czekolady( mlecznej lub
kolorowe
gorzkiej) posypki
patyczki do lodów lub szaszłyków
opcjonalnie: 8 truskawek

Przygotowanie:

Składniki do ciasta zagnieść i pozostawić.
Żółtka utrzeć z cukrem,dodać ser i resztę
składników. Na koniec dolać mleko. Na
blaszkę wyłożyć ciasto i na to masę
serową. Piec ok. 50 minut w temp.180 C.
Później ubić pianę z 4 łyżkami cukru i
rozsmarować na upieczonym cieście i piec
jeszcze ok. 15 minut.

Przygotowanie:

1. Biszkopty połam na małe kawałeczki,
wymieszaj z mascarpone i nutellą.
2. Ulep z masy kulki i ułóż je na talerzu.
3. Schładaj przez godzinę w zamrażarce.
4. Po tym czasie rozpuść czekoladę w
kąpieli wodnej.
5. Kulki nabijaj na patyczki, obtaczaj w
kolorowych posypkach.
6. Zamiast biszkoptowych kulek , podobnie
możesz przygotować lizaki z truskawek.

Daria Stępień, Amelia Sabadach

Wykreślanka

Polski, Matematyka, Informatyka, Angielski, Przyroda, Historia, Religia, Technika,
Plastyka
Najciekawsze dni w maju
Kawały z szkolnej ławki
1.05 - Ogólnopolskie Święto Kaszki
2.05 - Dzień Grilla
3.05 - Dzień bez Komputera
4.05 - Międzynarodowy Dzień
Wojen
Gwiezdnych
15.05 - Dzień Niezapominajki
18.05 - Narodowy Dzień Muzeów
19.05 - Dzień Mycia Schodów
22.05 - Dzień Kosmosu
23.05 - Dzień Pac-Mana
24.05 - Dzień Ślimaka
25.05 - Dzień Królewny
28.05 - Światowy Dzień Hamburgera
31.05 - Światowy dzień bez majtek
Paulina Dużyńska, Amelia Auchim

Nauczycielka pyta największego
lenia w klasie:
- Jakim zwierzęciem chciałbyś być?
- Wężem!
- A dlaczego?
- Bo on leży, a mimo to idzie ...
Wnuczek:
- Babciu idę pooglądać zachód słońca.
Babcia:
- Dobrze, tylko nie podchodź za blisko.
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